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AANVRAAG OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 61/21 

VAN DE WET VAN 15/12/1980: LEVENSPROJECT 

IN BELGIË 

 

ARTIKEL 110 1° SEXIES –  2° SEXIES VAN HET KB : GEGEVENS VAN DE BETROKKEN 

PARTIJEN 

GEGEVENS VAN DE MINDERJARIGE :  

Naam en voornaam: 

Geboorteplaats en geboortedatum: 

Nationaliteit:  

Adres:  

OV-nummer:  

 

GEGEVENS VAN DE VOOGD :  

Naam en voornaam: 

Telefoon- of GSM-nummer: 

Fax: 

E-mail: 

Gekozen woonplaats: 

 

ANDERE TUSSENBEIDE KOMENDE PARTIJEN:  

 

- Advocaat (Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, fax, e-mail) :  

- Onthaalgezin: 

- Opvangcentrum: 

- Dienst voor plaatsing in gezinnen: 

- CBJ: 

- JRB :  

- Andere: 
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ARTIKEL 110 3°SEXIES VAN HET KB : BEWIJZEN VAN DE IDENTITEIT VAN DE NBMV 

 

- Paspoort of gelijkgestelde reistitel: 

 

- Administratieve situatie van de NBMV:  (eventueel verblijfsdocument, geldigheid van het 

verblijfsdocument, identiteits- of verblijfsdocumenten bekomen in een ander Europees of derde land) : 

 

- Stappen overeenkomstig artikel 110 decies van het KB om een paspoort of gelijkgestelde reistitel te 

bekomen:  

 

ARTIKEL 110 4°SEXIES VAN HET KB : ELEMENTEN WAARNAAR IN DE AANVRAAG 

VERWEZEN WORDT 1 :  

 

- Actuele opvangsituatie 

- Huidige situatie van de ouders /  familie 

- Contacten tussen de voogd en de ouders / familie 

- Contacten tussen de NBMV en de ouders / familie (behoud of herstel van de relaties) 

- Mening van de ouders / de familie /  het onthaalgezin in België  

- Mening van de kind 

- Bescherming en veiligheid van de NBMV in België 

- Bijzondere kwetsbaarheden 

- Scholing  

- Fysieke en mentale gezondheid 

 

HET BEWIJS VAN REGELMATIG SCHOOLBEZOEK  EN BEWIJS VAN DE KENNIS VAN EEN 

VAN DE DRIE LANDSTALEN 

 

 

BIJLAGEN :  

Voeg een lijst toe  van alle bijlagen die van belang zijn voor de aanvraag (bijvoorbeeld een kopie van het 

paspoort, een sociaal verslag, een attest van regelmatig schoolbezoek, …. ) 

                                                                 
1 Huidige stand van zaken ivm het levensproject van de NBMV , in te vullen in de mate van het mogelijke 


	Artikel 110 1  sexies – 2  Sexies van het KB : gegevens van de betrokken Partijen
	gegevens van de minderjarige :
	gegevens van de voogd :
	andere tussenbeide komende partijen:

	Artikel 110 3 sexies van het KB : bewijzen van de identiteit van de NBMV
	artikel 110 4 sexies van het KB : elementen waarnaar in de aanvraag verwezen wordt  :
	Het bewijs van regelmatig schoolbezoek  en bewijs van de kennis van een van de drie landstalen

	bijlagen :

